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  كلمة للرئيس حممود عباس أمام مؤتمر القمة العربي العشرين
  .29/3/2008دمشق، 

  
  

 
  بسم الله الرحمن الرحيم

   إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم  {
  'صدق الله العظيم '

  السيد الرئيس أصحاب السيادة والفخامة والسمو السيد األمين العام جلامعة الدول العربية
  .، احلضور الكريم، السالم عليكم ورحمة الله وبركاتهالسيدات والسادة

أود يف البدايــة أن أتقــدم باســم شــعبنا الفلســطيني بالتهنئــة والتمنيــات بــالتوفيق لســيادة األخ الــرئيس بشــار األســد  
 كمـا أود أن أتوجـه بالشـكر .برئاسته للقمة العربية، معبراً عن خالص شكرنا علـى حسـن الضـيافة واإلعـداد والتنظـيم

والتقــدير لصــاحب اجلاللــة خــادم احلــرمين الشــريفين الــذي قــاد بحكمتــه وحنكتــه رئاســة القمــة العربيــة خــالل العــام 
  .وأحيي اجلهد املتصل لألخ األمين العام للجامعة العربية وطاقم اجلامعة. املاضي

  السيد الرئيس 
وأنا على . منا إجابات صحيحة وشجاعة تتطلب أعتقد أننا ندرك تماما ما يتهدد وطننا العربي من خماطر خمتلفة،

أن صـــياغة موقـــف وفعـــل عربـــي مشـــترك كفيـــل بإحـــداث التغييـــر وتعـــديل املـــوازين،   ثقـــة بأننـــا جميعـــا متفقـــون علـــى
وتطـرح الصـوت العربـي  حلماية مستقبل شعوبنا ودولنا ضمن رؤية تستشرف املصالح العربية العليـا وتـدافع عنهـا،

الــذي يمــوج بتغيــرات عميقــة، وتقــدم موقفــا عربيــا بجــوهره النــابع مــن حقوقنــا وأهــدافنا مــؤثرا وفــاعال يف هــذا العــامل 
  .وأمننا القومي
  السيد الرئيس 

  أيها األخوة األعزاء 
إن شــعبكم الفلســطيني يواصــل صــموده البطــويل يف وجــه االحــتالل واالســتيطان اإلســرائيلي ويؤكــد كــل يــوم تمســكه 

ويتمسـك كـذلك بخيـار السـالم العـادل وبحـل الـدولتين وبمبـادرة السـالم  ف،بحقوقه الوطنيـة وبأرضـه وبقدسـه الشـري
إال أن إســـرائيل تواصـــل عـــدوانها واحتاللهـــا وبنـــاء املســـتوطنات وتهويـــد القـــدس  العربيـــة وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة،

  .الشريف
عـازل يف أرض ممزقـة وإن احلل الذي تقوم إسرائيل برسم معامله وخارطته على األرض ال يتجاوز جمموعة من امل  

باملســتوطنات وبجــدار الفصــل العنصــري واحلــواجز واحلصــار، وهــو حــل يــدعم االحــتالل واالســتيطان ويهــدف لضــرب 
  .أرض فلسطين إمكانية قيام دولة فلسطين املستقلة فوق أرض الشعب الفلسطيني،

احلــرمين الشــريفين ومهــد املســيح ، وأوىل القبلتــين وثالــث )صــلى اللــه عليــه وســلم(وإن القــدس الشــريف، مســرى النبــي 
إن القــدس تتعــرض   ،2009عليــه الســالم، واألرض التــي بــارك اللــه حولهــا وعاصــمة الثقافــة العربيــة للعــام القــادم 

اليــــوم ألشــــرس هجمــــة اســــتيطانية تســــتهدف عروبتهــــا عبــــر مصــــادرة األراضــــي، وبنــــاء املســــتوطنات وهــــدم بيــــوت 
رائب ومنعهم من بناء البيوت وبإحكـام احلصـار علـى املدينـة املقدسـة املواطنين والتضييق عليهم يف حياتهم بالض

  .بتطويقها بسلسلة من املستوطنات وبجدار الفصل العنصري لعزلها عن بقية األراضي الفلسطينية
ألــف أســير  11ويترافـق ذلــك كلـه مــع عقوبـات جماعيــة واعتقـاالت باجلملــة حتـى بلــغ عـدد أســرانا ومعتقلينـا أكثــر مـن 

إن حمـالت . وهؤالء هـم أبطـال احلريـة الـذين نعمـل ليـل نهـار إلطـالق سـراحهم وعـودتهم إىل أسـرهم وذويهـمومعتقل، 

                                                 
  المصدر :http://arabic.wafa.ps/arabic/?action=detail&id=5150  

  .30/3/2008 – 29ُعقد في دمشق بتاريخ   
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جـــيش االحـــتالل ال تتوقـــف عـــن اقتحـــام واجتيـــاح مـــدننا يف الضـــفة والقطـــاع وعـــن االغتيـــاالت واالعتقـــاالت وتـــدمير 
    .الة والفقر يف أوساط شعبناالبيوت ومواصلة احلصار الذي يخنق احلياة االقتصادية ويزيد معدالت البط

وطــوال الشــهور املاضــية تعــرض قطــاع غــزة العتــداءات وحشــية متواصــلة ســقط ضــحيتها مئــات املــواطنين األبريــاء 
وال يخفـى علـيكم أن العـدوان  .وبينهم عشرات األطفال والنساء واملسنين ودمرت فيها البيوت وجرفت فيها األراضي

إىل تمزيق وحدة األرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني   ياسة إسرائيلية تهدفاإلسرائيلي املتواصل هو جزء من س
  . ولضرب إمكانيات التوصل التفاق سالم عبر التذرع باالنقسام الفلسطيني  بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية،

ا، وعرضــنا أن وقــد ســعينا ومــا زلنــا لتحقيــق تهدئــة توقــف االعتــداءات اإلســرائيلية وتفــك احلصــار اخلــانق عــن شــعبن
غــزة لتــأمين إدخــال احتياجــات املــواطنين مــن املــواد الغذائيــة والوقــود واألدويــة وكافــة  تتســلم الســلطة معــابر قطــاع

  .شعبنا يف التنقل والسفر والعالج  املستلزمات ولتأمين حق
ة عربيـــة ودوليـــة ويف ظـــل االعتـــداءات اإلســـرائيلية املســـتمرة، فإننـــا نطالـــب األشـــقاء العـــرب بـــالتفكير جـــديا بحمايـــ 

  .لشعبنا كي نستطيع حماية شعبنا وإعادة بناء مؤسساتنا املدنية واألمنية
مــن امليزانيــة % 58وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الســلطة الوطنيــة تواصــل رعايــة أبنــاء شــعبنا يف قطــاع غــزة، حيــث أن  

ألـف موظـف مـن غـزة بينمـا  77ب اإلجمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية تصرف علـى قطـاع غـزة وتـدفع السـلطة رواتـ
ألـــف موظـــف يف الضـــفة الغربيـــة والقـــدس، إىل جانـــب إعفـــاء ســـكان القطـــاع مـــن الضـــرائب  73تـــدفع الســـلطة رواتـــب 

وتكاليف العناية الصحية ولوازم املستشفيات وتأمين املساعدات وإيصالها لشعبنا احملاصر هناك، هذا هو الوضع 
ة، وهذا سـببه أن الوضـع ال يحتمـل، ممـا يضـطرنا لصـرف هـذه املبـالغ لتـأمين الذي نقوم به بالنسبة ألشقائنا يف غز

  .املستلزمات األساسية لشعبنا
  السيد الرئيس 

  أيها األخوة األعزاء
يف تشرين الثاين املاضي، حيث طرحنا مبادرة السالم   لقد توافقنا كأمة عربية وتوجهنا معا نحو مؤتمر أنابوليس

انسجاما وتوافقا مع روح ونص القانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية، وكنا بحضورنا العربية كإطار هو األكثر 
وموقفنـــا املوحـــد يف ذلـــك املـــؤتمر نؤكـــد أن األحاديـــث والـــدعوات للتطبيـــع ال يمكـــن أن تكـــون قبـــل أن يتحقـــق الســـالم 

  .العادل والشامل على جميع املسارات
لكامـل مـن جميـع األراضـي العربيـة والفلسـطينية احملتلـة، بمـا يف ذلـك هذا السالم الذي يؤمن االنسحاب اإلسـرائيلي ا

وقيـــام دولـــة فلســـطين املســـتقلة علـــى جميـــع  اجلـــوالن العربـــي الســـوري احملتـــل، ومـــا تبقـــى مـــن األراضـــي اللبنانيـــة،
وعاصــمتها القــدس الشــريف، وحــل مشــكلة الالجئــين حــال عــادالً ومتفقــا عليــه علــى  1967األرضــي التــي احتلــت عــام 

  .وفق املبادرة العربية للسالم، وإطالق سراح أسرانا ومعتقلينا من سجون االحتالل ومعتقالته 194ساس القرار أ
وقــد كــان مــؤتمر انــابوليس، يف واقــع األمــر، مــؤتمرا دوليــا للســالم عبــر بصــورة واضــحة عــن حالــة اإلجمــاع املتبلــورة 

  . 2008خالل العام   ولتيندوليا بضرورة التحرك السريع نحو حتقيق السالم وفق حل الد
وجــاء مــؤتمر بــاريس لــدعم الســلطة ومشــروع الدولــة الفلســطينية اقتصــاديا وماليــا يف كــانون األول املاضــي بعنوانــه 
وأهدافه وحجم املشاركة الشاملة فيه وبقراراته ليعبر جمددا عن إرادة عملية للمجتمع الدويل يف بناء دولة فلسطين 

  .تابعة هذه اجلهود يف موسكو قريباوإننا نتطلع باهتمام بالغ النعقاد مؤتمر مل. املستقلة
وقد حرصنا دوماً على أن نخوض مفاوضات الوضع النهائي بنية صادقة وعقـول مفتوحـة مسـتندين لـدعم املوقـف 

وآملين أن تشـكل حالـة اإلجمـاع الـدويل رافعـة تنتشـل عمليـة السـالم مـن الهاويـة التـي قادتهـا إليهـا  املوحد،  العربي
    .قبل نهاية العام احلايل  قق هدف التوصل إىل معاهدة السالمالسياسات اإلسرائيلية وحت

وكنا نلفت وباستمرار أنظار أعضـاء اللجنـة الرباعيـة وخمتلـف دول العـامل إىل متطلبـات ال غنـى عنهـا للنجـاح تتمثـل 
  . يف ضرورة تنفيذ اجلانب اإلسرائيلي اللتزاماته

قبـل إسـرائيل يف تنفيـذ خمططـات اسـتيطانية جديـدة تركـزت غير أن الشهور املاضية شهدت تصعيدا غير مسبوق من 
يف القـــدس والضـــفة الغربيـــة، وبـــات واضـــحا أن احلكومـــة اإلســـرائيلية تريـــد وبقـــوة االحـــتالل أن تفـــرض علـــى األرض 

  .معامل احلل السياسي كما ترغب
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  السيد الرئيس 
لقــد جنحنــا يف عقــد اتفــاق   ســيمة،شــهدنا يف فلســطين أحــداثا ج خــالل الســنة الفاصــلة بــين قمتــي الريــاض ودمشــق،

مكة الذي تم بفضل اجلهود اخليرة جلاللـة خـادم احلـرمين الشـريفين وباركتـه قمـة الريـاض، حيـث رأينـا فيـه خمرجـاً 
  . مالئماً إلنهاء احلصار على الشعب الفلسطيني، ولتكريس صيغة عمل وحدوي فلسطيني يستند إىل القانون

يف قطــاع غــزة ليضــعنا أمــام حتــديات إضــافية تهــدد وحــدة شــطري الــوطن يف ورغــم ذلــك جــاء االنقــالب العســكري  
القطاع والضفة، وتعطي سالحا إلسرائيل يف حماوالتها لالبتزاز السياسي ولفرض رؤيتها وبرناجمها للمفاوضـات 

  .النهائية
مصـاحله الوطنيـة وقد تعاملنا مع مسألة االنقالب منطلقـين مـن حتملنـا ملسـؤوليتنا عـن الشـعب الفلسـطيني وحمايـة 

  .العليا واحترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
كما سعينا للبحث عن أفضل السـبل التـي تقـود إلنهـاء هـذه احلالـة بمـا يضـمن اسـتعادة الوحـدة السياسـية والقانونيـة 

  . والتعددي الذي نتمسك به لشطري الوطن، وتؤمن احترام املؤسسات والنهج الديمقراطي
وكنـــا ومـــا زلنـــا ننطلـــق مـــن قناعـــة راســـخة بحـــق جميـــع القـــوى والفصـــائل يف العمـــل السياســـي والتنظيمـــي يف إطـــار 
القــــانون وضــــمن وحدانيــــة الســــلطة ووحدانيــــة الســــالح مــــع احتــــرام التزامــــات منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية وقــــرارات 

  .الشرعيات العربية واإلسالمية والدولية
قــد جتاوبنــا مــع كــل املبــادرات اخليــرة علــى قاعــدة القــرارات التــي اعتمــدها جملــس اجلامعــة، وكــان آخرهــا املبــادرة و 

التي طرحها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح والتي أعلنا موافقة منظمة التحرير عليها لتنفيذ بنودها علـى الفـور 
  .دون تغيير أو تعديل

حلركة حماس بالتراجع عـن االنقـالب والقبـول بااللتزامـات التـي قبلـت بهـا منظمـة ويف هذا السياق نكرر مطالبتنا   
  . التحرير الفلسطينية والذهاب إىل انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

  السيد الرئيس 
  أيها األخوة األعزاء 

لــدويل املتمثــل يف إن األشــهر القادمــة حاســمة، وحاســمة للغايــة، وإن وصــولنا إىل نهايــة العــام دون حتقيــق الهــدف ا 
إجنــاز اتفــاق ســالم يعنــي وضــع املنطقــة علــى فوهــة حقبــة جديــدة مــن التــوتر ومــن فقــدان الشــعوب لثقتهــا بإمكانيــات 

    .حتقيق السالم وبفاعلية اجملتمع الدويل ومؤسساته
ة العربيـة تؤكد جمددا على تمسك دول اجلامعـ للعامل ونعتقد أننا مطالبون يف قمتنا هذه بأن نبعث برسالة واضحة

غيــر أن تأكيــد االلتــزام يجــب أن يترافــق بتحــرك مــن اجملتمــع . بخيــار الســالم كمــا عبــرت عنــه مبــادرة الســالم العربيــة
  .الدويل وخاصة الرباعية الدولية إللزام إسرائيل بالتجاوب مع هذه املبادرة

ئيل بتنفيـذ االسـتحقاقات الـواردة كما أن رسالتنا للعامل ينبغـي أن توضـح أن إجنـاح املفاوضـات يتطلـب إلـزام إسـرا  
يف خطــة خارطــة الطريــق، ويف مقــدمتها وقــف جميــع األنشــطة االســتيطانية، ووقــف الهجمــات واالعتــداءات العســكرية 

  . ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احلصار وإزالة احلواجز
ت اإلسـرائيلية وهـي تنهـب بـل أيضـا ال يمكـن أن تسـتمر علـى وقـع اجلرافـا إن املفاوضات ال يمكن أن تتقدم وتـنجح، 

  .أرضنا وتبني املستوطنات فوقها، أو على وقع استمرار العمليات العسكرية اإلسرائيلية
أطـــراف   إن رســـالتنا واضـــحة لكـــل الـــدول واألطـــراف والهيئـــات التـــي حضـــرت معنـــا مـــؤتمر أنـــابوليس ويف مقـــدمتها

اتها إلنقـــاذ عمليـــة الســـالم ولتبصـــر اخملـــاطر الرباعيـــة الدوليـــة، وهـــي أن عليهـــا أن تســـارع وتتقـــدم لتحمـــل مســـؤولي
  الكارثية على املنطقة والسـالم العـاملي إذا واصـلت احلكومـة اإلسـرائيلية تقـويض املفاوضـات ومـا سـيقود إليـه ذلـك

  .من نتائج ستوفر البيئة املالئمة لليأس واإلحباط والتطرف 
ية سنواصــل حتركنــا بالتنســيق الــدائم واحلثيــث مــع إننــا يف منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الوطنيــة الفلســطين

وال بــد مــن أن نتفــق علــى آليــات لنقــل رســالتنا إىل أطــراف اللجنــة الرباعيــة ودول العــامل واملؤسســات  أشــقائنا العــرب،
الدوليــة كــي تتحمــل مســؤولياتها يف إنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية واجلــوالن واجلــزء املتبقــي مــن 

  .لبنان
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  السيد الرئيس 
  أيها األخوة األعزاء 

نعــرب عــن التأييــد املتجــدد للمبــادرة العربيــة اخلاصــة بحــل األزمــة الداخليــة يف لبنــان، وعــن تمنياتنــا للشــعب  إننــا 
اللبنـــاين الشـــقيق بتخطـــي أزمتـــه، وجنـــدد هنـــا وباســـم منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية تأكيـــد موقفنـــا الـــرافض لتـــوطين 

ن سواء يف لبنان أو يف أي دولة أخرى، مشددين على حل مشكلة الالجئين وفـق مبـادرة السـالم الالجئين الفلسطينيي
  . العربية

  السيد الرئيس 
حمــور اإلجمــاع   مــن األرض التــي شــكلت مــن فلســطين، مــن أرض األقصــى وقبــة الصــخرة وكنيســتي املهــد والقيامــة،

نحيــي قـادة أمتنــا باســم  ويف العـامل، يف منطقتنــا العربـي، والتــي تشـكل قضــية شـعبها جــوهر األزمـة ومفتــاح السـالم
وأنــا علــى ثقــة أنكــم ســتتبنون القــرارات الكفيلــة بتأكيــد مواصــلة الــدعم العربــي  شــعبنا الصــامد يف الــوطن والشــتات،

السياســــي واملــــادي واملعنــــوي للشــــعب الفلســــطيني، علــــى طريــــق خالصــــه الــــوطني وإقامــــة دولــــة فلســــطين املســــتقلة 
  .ريفوعاصمتها القدس الش

وأخيرا أتقدم بالشـكر اجلزيـل للسـودان الشـقيق السـتيعابه لالجئـين الفلسـطينيين الـذين كـانوا حمتجـزين علـى احلـدود 
  .بالفترة املاضية

  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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